
…………….………………………………………. 
(miejscowość, data) 

………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania: ulica) 

 

………………………………………………………………… 
(adres zamieszkania: kod pocztowy, miejscowość) 

 

………………………………………………………………… 
(nr telefonu) 

Dyrektor 
 

……….……………….……………………………….. 
 

…………………………..……………………………… 
(nazwa i adres szkoły) 

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 06 WRZESIEŃ 2019 r. 

 
Wniosek o przyznanie dofinansowania 

zakupu podręczników w roku szkolnym 2019/2020  
 „Wyprawka Szkolna” 

 
Dotyczy uczniów słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym 
mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o 
którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 lipa 2019 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 

wnioskuję o przyznanie dofinasowania dla ucznia: 
 
I. Dane osobowe ucznia 

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………………………….…..………….…………………………………………………  

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….………………………………..……  

3. Klasa, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.........................................  

 
II. Do wniosku załączam kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
– Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 
 

III. Forma wypłaty dofinansowania (należy podać numer rachunku bankowego na który przekazane ma 

zostać dofinansowanie): 

Dofinansowanie proszę przekazać na rachunek bankowy o numerze:  



…….……………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

którego właścicielem jest ………………………………………………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 
 
IV. Za przedkładanie, w celu pozyskania środków pieniężnych, podrobionych, przerobionych,, 
poświadczających nieprawdę  albo nierzetelnych dokumentów, osoba składająca oświadczenie może być 
pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego oraz karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 
V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych w tym szczególnych 

kategorii danych (dot. niepełnosprawności dziecka) zawartych we wniosku, wyłącznie dla potrzeb 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna” zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a oraz 

art.9  ust.2. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych).  

 
 

 
 
………………………………………………….        ……….……………….…………………………….  

( miejscowość, data)              (czytelny podpis wnioskodawcy)  
 

 

 

VI. Adnotacje szkoły: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 
 

……………………………………………………. 
(podpis upoważnionego pracownika) 

 
 
VII. Decyzja dyrektora szkoły w sprawie przyznania/ nieprzyznania dofinansowania. 
 
Uczeń nie posiada/ posiada* orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa o którym 

mowa w art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub orzeczenie o 



potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe- rodzaj niepełnosprawności: 

…………………………………..………………........................................................... i uczęszcza do klasy ……………… 

szkoły …………………………………....................................................  

Ponadto korzysta z podręczników do kształcenia ogólnego/ kształcenia specjalnego/ kształcenia 

specjalnego oraz ogólnego/ materiałów edukacyjnych*. 

Maksymalna wysokość dofinansowania z uwagi na rodzaj posiadanej niepełnosprawności, klasę do 

której uczeń uczęszcza oraz rodzaj podręczników, z których korzysta, wynosi 

………………………………………………….…. zł. 

 

W związku z powyższym wniosek rozpatrzono pozytywnie/ negatywnie* i przyznano dofinansowanie 

do zakupu podręczników szkolnych w kwocie ………………………….……………… zł, w tym: 

 ………………….. zł na dofinansowanie zakupu podręczników przeznaczonych do kształcenia 

specjalnego, 

 ………………….. zł na dofinansowanie zakupu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, 

 ………………….. zł na dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych. 

 

 

……………………………………………………. 
(podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

 
* właściwe zakreślić 



Instrukcja 
 

1. Wniosek należy złożyć w szkole do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 września 2019 r.  

2. Zgodnie z §2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U 
z 2019 r., poz. 1342), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 
podręczników do kształcenia specjalnego lub do kształcenia w zawodach, jest udzielana uczniom: 
słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem 
Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

3. Maksymalną wartość pomocy obrazuje poniższa tabela:  
 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną                                   

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym                    

lub znacznym, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego 

liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I 

pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum 

prowadzonych w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, 

do kwoty 225 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia, 

do kwoty 390 zł 

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w 

czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV 

dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum. 

do kwoty 445 zł 

 
 

4. Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu: 

a) W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów 
edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica 
zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie 
podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego 
dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów 
edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna". 

b) W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów, koszt zakupu jest 
zwracany wnioskodawcom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, 
nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, wykaz 
zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis 
osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu (np. 
szkoła), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały 
edukacyjne. 

 
Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor szkoły. Informacje o sposobie rozpatrzenia 

wniosku, kwocie przyznanego dofinansowania oraz sposobie i terminie wypłaty można będzie uzyskać w szkole, 
do której uczęszcza dziecko. 



W przypadku uczniów niepublicznych szkół ponadpodstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych 

mających siedzibę na terenie Miasta Zgorzelec i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii 

Grzegorzewskiej w Zgorzelcu wypłata nastąpi bezpośrednio z Urzędu Miasta Zgorzelec odpowiednio na 

rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku. 

Zwrot dofinansowania nastąpi po otrzymaniu przez gminę z budżetu państwa środków finansowych 

przeznaczonych na ten cel. 

 


